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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                  
 
                                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της 36 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  8 η  ∆εκεµβρίου 2017 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  313/ 2017                                                                    Α∆Α: 607ΙΩΕ5-ΦΗ8                                                                                                                      
ΘΕΜΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Προµήθειας (Προµήθεια 22.000 λίτρων  πετρελαίου θέρµανσης 
και 500 λίτρων πετρελαίου κίνησης και συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 23.291,50€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  και για χρονικό διάστηµα έως 15/03/2018 κατά µέγιστο και σε 
κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των συµβάσεων που θα προκύψουν από την 3η σε σειρά 
διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, µετά από 2 άγονους δηµόσιους 
ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς , για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
ήτοι της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ)» 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  την  8 η  ∆εκεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα   Παρασκευή       και 
ώρα    12:00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  38626/ 4-12-2017 
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                           
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                             
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                        ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                          
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας   
5.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                  
6.  Κωνσταντάκης Άγγελος   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη 
της Επιτροπής για την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το Θέµα : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ  Προµήθειας (Προµήθεια 22.000 λίτρων  πετρελαίου θέρµανσης και 500 λίτρων πετρελαίου 
κίνησης και συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 23.291,50€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  και 
για χρονικό διάστηµα έως 15/03/2018 κατά µέγιστο και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των 
συµβάσεων που θα προκύψουν από την 3η σε σειρά διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, µετά από 2 άγονους δηµόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς , για τις ανάγκες του Νοµικού 
Προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  ήτοι της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ)»  και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να 
ψηφίσουν για την ένταξή του στην συζήτηση της  ηµερησίας διάταξης  . Αφού όλα τα Μέλη Ψηφίζουν 
για τον ορισµό του εν λόγω θέµατος ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ( Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –
Γκισγκίνης Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος  και Κωνσταντάκης 
Άγγελος) έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆//νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος  εισηγούµενος  το εν λόγω  θέµα θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την   µε αρίθµ. πρωτ.38889/5-12-2017  εισήγησή του στην οποία   αναφέρονται τα 
παρακάτω:  
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Αργοστόλι :05/12/2017 
Αριθ.Πρωτ. :38889 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΘΕΜΑ:«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Προµήθειας (Προµήθεια 22.000 λίτρων  πετρελαίου θέρµανσης και 500 λίτρων 
πετρελαίου κίνησης και συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 23.291,50€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  και 
για χρονικό διάστηµα έως 15/03/2018 κατά µέγιστο και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των συµβάσεων 
που θα προκύψουν από την 3η σε σειρά διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, µετά από 2 άγονους 
δηµόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς , για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  ήτοι 
της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ)»  
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) 

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 116,118 παρ.1 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)»  

6. Την αριθ. 34/2016 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

7. Την αριθ. 413/20-12-2016(Α∆Α:ΩΚΟΚΩΕ5-ΜΘ∆)Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,µε την 

οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το πλήρες τεύχος της αριθ. 34/2016 Μελέτη του 

Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ µε ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισµό. 

8. Την αριθ. 339/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Α∆Α:71ΗΟΩΕ5-Κ∆7)µε την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

9. Την αριθ. 1192/43883/27-12-2016  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων,λαµβάνοντας Α.∆.Α.Μ. 

«16PROC005643351/27-12-2016» και την υπ. αριθµ.  43906/27-12-2016 περίληψη αυτής που 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο(Πρόγραµµα ∆ιαύγεια)λαµβάνοντας Α.∆.Α. «6ΝΞΩΩΕ5-ΑΨΖ» 

10. Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε α/α συστήµατος 30854/29-12-2016 µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 

13η Ιανουαρίου 2017 και λήξη την 19η Ιανουαρίου 2017 

11. Τις αριθ. 26/2017 & 41/2017 & 58/2017 Αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής µε τις  οποίες  ενεκρίθησαν τα 

υπ.αριθµ. 2090/25-01-2017 & 5224/23-02-2017 & 7380/15-03-2017 αντιστοίχως, πρακτικά της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

12. Την υπ. αριθµ. 63591 & 52091/19-04-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-

∆υτ.Ελλάδας & Ιονίου, µε την οποία ενεκρίθη η υπ. αριθµ. 58/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς , 

13. Την αριθ. 38/2017 Απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ µε την οποία δεν εδόθη στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η 

σύµφωνη γνώµη της Αρχής, περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 

2,περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011 για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας, και 

δη:1ον) για την Οµάδα Α υποοµάδα Α2 του άρθρου 2 της αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης  και 

για τις Οµάδες  Β,Γ,∆,Ε, της  ιδίας διακήρυξης, 

14. Την αριθ. 23/2017 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
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15. Την αριθ. 153/29-05-2017(Α∆Α:ΩΝΑ1ΩΕ5-ΨΞΑ)Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,µε την 

οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το πλήρες τεύχος της αριθ. 23/2017 Μελέτη του 

Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ µε ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισµό 

16. Την αριθ. 131/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Α∆Α:69Ν9ΩΕ5-1ΚΩ)µε την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

17. Την αριθ. 273/17002/02-06-2017  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων,λαµβάνοντας Α.∆.Α.Μ. 

«17PROC006287544/07-06-2017» και την υπ. αριθµ.  17027/02-06-2017 περίληψη αυτής που 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο(Πρόγραµµα ∆ιαύγεια)λαµβάνοντας Α.∆.Α. «ΨΞΨΕΩΕ5-Ω9Φ» 

18. Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε α/α συστήµατος 42692/02-06-2017 µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 

26η Ιουνίου 2017 και λήξη την 1η Ιουλίου 2017 

19. Τις αριθ. 168/2017 & 216/2017 & 241/2017 Αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής µε τις  οποίες  ενεκρίθησαν 

τα υπ.αριθµ. 20942/06-07-2017 & 25869/24-08-2017 & 28432/14-09-2017 αντιστοίχως, πρακτικά της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

20. Την υπ. αριθµ. 244637 & 207896/13-10-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου-∆υτ.Ελλάδας & Ιονίου, µε την οποία ενεκρίθη η υπ. αριθµ. 241/2017 απόφαση της Οικ. 

Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

21. Την αριθ. 120/2017 Απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥΣΥ µε την οποία δεν εδόθη στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η 

σύµφωνη γνώµη της Αρχής, περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 

2,περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011 για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας, και δη 

για για την προµήθεια καυσίµων, Οµάδες 2,3,4,5,6,7,8του άρθρου 2 της αριθ.  273/170025/02-06-2017 

∆ιακήρυξης, 

22. Την αριθ.  589/35090/06-11-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ , που καταχωρήθηκε αφενός στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

λαµβάνοντας Α.∆.Α.Μ. «17PROC002196189/06-11-2017» & αφετέρου στην εφηµερίδα της Ε.Ε και 

έλαβε αριθµό :2017/S212-441351, και την υπ. αριθµ.  35096/06-11-2017 περίληψη αυτής που 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο(Πρόγραµµα ∆ιαύγεια)λαµβάνοντας Α.∆.Α. «670ΖΩΕ5-9ΥΟ» 

23. Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε α/α συστήµατος 47092/06-11-2017 µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 

18η Νοεµβρίου 2017 και λήξη την 13η ∆εκεµβρίου 2017 

24. Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέχρι τη σύναψη των 

σχετικών συµβάσεων και χωρίς την υποβολή ενστάσεων, δεν εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί πριν τα 

τέλη Φεβρουαρίου 2018, 

25. Τον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου «Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.», οικ. Έτους 2017 όπου προβλέπεται 

σχετική πίστωση υπό τον Κ.Α. 6641 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» συνολικού ποσού 4.500,00€ και υπό τον Κ.Α. 6643 µε τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ» συνολικού ποσού 55.000,00€ 

26. Το υπ. αριθµ. 3085/01-12-2017(αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:38417/01-12-2017) αίτηµα του 

Νοµικού Προσώπου Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. για τις  ιδιαίτερα αυξηµένες και επείγουσες  ανάγκες προµήθειας 

καυσίµων θέρµανσης του µοναδικού ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου στο νησί, του µοναδικού(µετά τους 

σεισµούς του 2014)στεγασµένου χώρου πολιτισµού( ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου), των κλειστών 

Γυµναστηρίων (Κλειστό Γυµναστήριο Αργοστολίου  και Ληξουρίου) , το Πολύκεντρο Πυλάρου και των 

χώρων ενδιαίτησης των ανοιχτών χώρων άθλησης(γηπέδων) στις ∆.Ε. Αργοστολίου και Παλλικής και 

καυσίµων κίνησης(πετρέλαιο κίνησης) των οχηµάτων  του, και αναλυτικά ως εξής: 

 α)22.000 λίτρων  πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των ως άνω αναφεροµένων χώρων και  

β) 500 λίτρων πετρελαίου κίνησης  για τις ανάγκες των οχηµάτων του νοµικού προσώπου, 
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27. Τις υπ. αριθµ. 371 & 377 Α.Α.Υ. που καταχωρήθηκαν στο Κ.Η.Μ.∆.Σ. ως . πρωτογενές αίτηµα του 

Νοµικού Προσώπου Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. µε Α.∆.Α.Μ. 17REQ002334476 και την υπ. αριθµ. 121/2017 απόφαση 

του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου που καταχωρήθηκε  στο Κ.Η.Μ.∆.Σ. ως εγκεκριµένο αίτηµα µε 

Α.∆.Α.Μ.  17REQ002334531, 

28. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η άµεση σύναψη σύµβασης συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 

23.291,50 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  και για χρονικό διάστηµα έως 28/02/2018 κατά µέγιστο και 

σε κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των συµβάσεων που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική 

διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Σηµειώνεται ότι η τιµή ανά λίτρο έχει υπολογισθεί βάσει του µε αριθ.πρωτ.:132100/01-12-2017 
εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης(Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή/δ/νση 
Πολιτικής & Ενηµέρωσης Καταναλωτή/Παρατηρητήριο Τιµών & Τιµοληψιών)µε τις Μέσες Τιµές 
Λιανικής ανά Νοµό για την, 30η Νοεµβρίου2017 

29.Το γεγονός ότι στον κατωτέρω αναφερόµενο  οικονοµικό φορέα, ήτοι την ατοµική επιχείρηση µε την 
επωνυµία  «Στυλιανουδάκης Χριστόφορος», βάσει της αριθ. 3107/24-11-2016 
Σύµβασης(Α∆Α:ΩΥΡΗΟΚ6Κ-ΘΝΞ) είχε ανατεθεί η τελευταία οµοειδή δαπάνη για το οικ. Έτος 2016, 
30.Την υπ. αριθµ. 38836/05-12-2017 Πρόσκληση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, προς     τον Οικονοµικό Φορέα 

Στυλιανουδάκη Χριστόφορο, µε στοιχεία επικοινωνίας: Α.Φ.Μ.:046208449, ∆/νση: ΦΑΡΑΩ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 

ΤΚ:28100, Τηλ.:26710-22672, 

31.Την υπ. αριθµ. 38841/05-12-2017 Προσφορά του οικονοµικού φορέα «Στυλιανουδάκη Χριστόφορου», 

32.Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπου ορίζεται η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις, 

33.Το γεγονός ότι για το οικ. Έτος 2017 δεν έχει συναφθεί από το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, ήτοι την Κ.Ε.∆Η.ΚΕ., ουδεµία σύµβαση για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης 

 
Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης , µε την οποία η Οικονοµική Επιτροπή, µπροστά στον προφανή 
κίνδυνο αφενός να  παραµείνει κλειστό το σύνολο των ως άνω αναφεροµένων(αριθ. 26 της παρούσης 
εισήγησης) εγκαταστάσεων και αφετέρου να παραµείνουν ακινητοποιηµένα τα οχήµατα του νοµικού 
προσώπου Κ.Ε.∆Η.ΚΕ., για χρονικό διάστηµα 3 µηνών τουλάχιστον µέχρι και την ανάδειξη µειοδότη από 
τον νέο διαγωνισµό που βρίσκεται εν εξελίξει,να: 
 
- Αναθέσει την εκτέλεση της ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ήτοι πετρελαίου θέρµανσης 
για τις  ιδιαίτερα αυξηµένες και επείγουσες  ανάγκες προµήθειας καυσίµων θέρµανσης του µοναδικού 
∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου στο νησί, του µοναδικού(µετά τους σεισµούς του 2014)στεγασµένου χώρου 
πολιτισµού( ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου), των κλειστών Γυµναστηρίων (Κλειστό Γυµναστήριο 
Αργοστολίου  και Ληξουρίου) , το Πολύκεντρο Πυλάρου και των χώρων ενδιαίτησης των ανοιχτών χώρων 
άθλησης(γηπέδων) στις ∆.Ε. Αργοστολίου και Παλλικής  και  πετρελαίου κίνησης για τα οχήµατα του 
νοµικού προσώπου, στον οικονοµικό φορέα , µε την επωνυµία: «Στυλιανουδάκης Χριστόφορος»   
έναντι του ποσού των 23.290,92€ για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω, και 
αναλυτικά ως εξής:  
α)22.000 λίτρων  πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των ως άνω  αναφεροµένων χώρων του νοµικού 

προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ήτοι της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. και  

β) 500 λίτρων πετρελαίου κίνησης  για τις ανάγκες των οχηµάτων του νοµικού προσώπου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, ήτοι της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών 

 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ  
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
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                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Αναθέτει την εκτέλεση της ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ήτοι πετρελαίου 
θέρµανσης για τις  ιδιαίτερα αυξηµένες και επείγουσες  ανάγκες προµήθειας καυσίµων 
θέρµανσης του µοναδικού ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου στο νησί, του µοναδικού(µετά τους 
σεισµούς του 2014)στεγασµένου χώρου πολιτισµού( ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου), των 
κλειστών Γυµναστηρίων (Κλειστό Γυµναστήριο Αργοστολίου  και Ληξουρίου) , το Πολύκεντρο 
Πυλάρου και των χώρων ενδιαίτησης των ανοιχτών χώρων άθλησης(γηπέδων) στις ∆.Ε. 
Αργοστολίου και Παλλικής  και  πετρελαίου κίνησης για τα οχήµατα του νοµικού προσώπου, 
στον οικονοµικό φορέα , µε την επωνυµία: «Στυλιανουδάκης Χριστόφορος»   έναντι του 
ποσού των 23.290,92€ για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω, και αναλυτικά 
ως εξής:  
α)22.000 λίτρων  πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των ως άνω  αναφεροµένων χώρων του 

νοµικού προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ήτοι της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. και  

β) 500 λίτρων πετρελαίου κίνησης  για τις ανάγκες των οχηµάτων του νοµικού προσώπου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, ήτοι της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   314 /  2017                                                          Α∆Α: ΩΝΞΚΩΕ5-Θ47 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας δαπανών  - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  
Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της δίνει τον λόγο 
στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      το  2ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
αναγκαιότητας δαπανών – έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  
Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»αναφέρει τα παρακάτω :  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του 
άρθρου 68 Ν. 4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις 
διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του 
άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και 
έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) 
αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει 
ορθά την ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε 
άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της 
σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, 
έπειτα η απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η 
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απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου 
αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση 
του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε 
νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  
πιστώσεις  .   
 
Επίσης η  αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει 
και έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 
γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον 
οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, 
εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι 
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, 
αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 
Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 
80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του 
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική 
Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  
οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που 
ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 
250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-
5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  . 
 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω : 
Α) Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  
πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού 
οικον. έτους  2017 . 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

234 01/12/2017 5.160,00 
Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων - στηθαίων στην 
∆.Ε. Παλικής 

235 7/12/2017 13.849,00 

Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων - στηθαίων στην 
∆.Ε. Ελειού Πρόνων (Αριθ. 45/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

 
Β) Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  
σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
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Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία   

847 01/12/2017 5.160,00 
Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων - 
στηθαίων στην ∆.Ε. Παλικής 30.6662.17 0,00 

848 04/12/2017 173,60 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 2017 10.6462 2.761,93 

849 04/12/2017 3.636,00 

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ( 
ο παρών Κ.Α. είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής ) 10.6321 1.364,00 

850 04/12/2017 4.945,00 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 20.6322 55,00 

851 04/12/2017 14.805,00 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων. ο παρών Κ.Α. είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής  30.6322 1.192,70 

852 05/12/2017 65,46 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  00.6221.00 3.314,32 

853 05/12/2017 132,05 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  10.6614 1.311,80 

854 05/12/2017 138,49 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  10.6662 1.084,57 

855 05/12/2017 14,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  00.6111 13.174,75 

856 05/12/2017 793,60 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 35.6262.18 27.480,31 

857 05/12/2017 199,93 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 35.6662.02 4.050,12 

858 05/12/2017 285,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΛΑΚΗΘΡΑΣ 35.6262.17 285,20 

859 05/12/2017 170,28 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΛΑΚΗΘΡΑΣ 35.6662.02 3.879,84 

860 07/12/2017 1.300,00 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
∆/ΝΣΗΣ Τ.Ο.Α.[ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ 
ΓΑΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016] 00.6221.00 2.014,32 

861 07/12/2017 74.390,00 
Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών 
(Πολιτική Προστασία) 70.6275.10 0,00 

862 07/12/2017 13.849,00 

Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων[ΑΡΙΘ. 45/2017 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ] 30.6662.16 151,00 

863 07/12/2017 585,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΣΑΜΗΣ 35.6262.17 2.039,13 

864 07/12/2017 148,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΣΑΜΗΣ 35.6662.02 3.731,04 

865 07/12/2017 142,60 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΣΑΜΗΣ 35.6262.18 27.337,71 

866 07/12/2017 1.071,89 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Κ. 
ΣΑΜΗΣ 35.6662.03 4.711,06 

867 07/12/2017 999,44 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35.6262.18 26.338,27 
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868 7/12/2017 50,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων (για 
την υπάλληλο Τµήµατος Πρόνοιας) 15.6422 220,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει µόνο τις προτάσεις 847 & 862 /2017 γιατί 
θα υλοποιηθούν µε απευθείας αναθέσεις και όλες τις υπόλοιπες τις ψηφίζει. Επίσης αναφέρει 
ότι καταψηφίζει για τον ίδιο λόγο και τα δύο αιτήµατα αναγκαιότητας δαπανών. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης 
Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 

- την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
   την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας.      
                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Α) Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των 
δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
Β) Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      
σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   315  / 2017                                                    Α∆Α: ΩΑΞΜΩΕ5-ΨΒΜ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου  Πρακτικού   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για 
την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης 
των χειµάρρων» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον 
λόγο στον Πρόεδρο   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το 
6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου  Πρακτικού   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την 
διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 38826/ 
5-12-2017 Πρακτικό  του εν λόγω διαγωνισµού   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   

Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω 
Πρακτικού της   Επιτροπής ∆ιενέργειας του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της 
φυσικής κοίτης των χειµάρρων» 

β)Την ανακήρυξη ως προσωρινών  αναδόχων  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των 
χειµάρρων»όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παραπάνω 1ο Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος.               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρο     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την µε αριθµ. 309 /2017 Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου (περί καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 
3) την  288/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης 
 Α∆Α: ΩΤ9ΤΩΕ5-ΛΝΥ 
 4)το  µε αρίθµ 38826 /5 -12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την Έγκριση  στο σύνολό του  , του µε αρίθµ. 38826/5-12-2017   Πρακτικού ∆ιενέργειας του 
Συνοπτικού διαγωνισµού   επιλογής αναδόχου την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες 
αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων»  

Προϋπολογισµού 44.000,00 ευρώ € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ24%), 
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή).  
2. Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης 
φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ(ΟΜΑ∆Α 1) την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ  ΠΑΝ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ » η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 36%, ήτοι προσφορά ποσού 
12.382,40€(άνευ ΦΠΑ) και 15.354,17€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.»   και µε ποσοστό έκπτωσης 20%, ήτοι ποσού 15.478,00€(άνευ 
ΦΠΑ) και 19.192,72, 
3) Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης 
φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων» και ειδικότερα στη ∆.Κ. 
ΟΜΑΛΩΝ (ΟΜΑ∆Α 2) την  ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ» 
η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 51%, ήτοι προσφορά ποσού 
7.898,80€(άνευ ΦΠΑ) και 9794,51€(µε ΦΠΑ), έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   και µε ποσοστό έκπτωσης 36%, ήτοι 
προσφοράς ποσού 10.316,80€(άνευ ΦΠΑ) και 12.792,83€(µε ΦΠΑ) & της προφοράς της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «Κοκόσης Παναγής του Ευθυµίου», ποσού 10.726,00€(άνευ ΦΠΑ) και 
13.300,24 €(µε ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό έκπτωσης 33% & προφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΤΖΙΒΡΑΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» και µε ποσοστό έκπτωσης ποσού 26% ήτοι προσφοράς 
προσφορά ποσού 11.928,80 €(άνευ ΦΠΑ) και 14.791,71 € (µε ΦΠΑ). 
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της  απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  316  / 2017                                                                   Α∆Α: 7ΜΓΝΩΕ5-9 Ε9                                                                             
ΘΕΜΑ : Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  
φυσικών καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  657 /2017 απόφασης  ∆ηµάρχου). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής το 4 o θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης 
ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  657 /2017 

απόφασης  ∆ηµάρχου)»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  38468/ 4-12-2017/657 

απόφαση ∆ηµάρχου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αργοστόλι  4 ∆εκεµβρίου 2017 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                   Αριθµ. Πρωτ.:  38468 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                    Αριθµ. Απόφασης: 657 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
                                                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ      
CPV  43200000-5 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις) από τις 1 
∆εκεµβρίου 2017   
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

4. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  

5. To αριθ. πρωτ. 301301/29-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το 
αριθ. πρωτ. 8569/29-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων της Ε.Μ.Υ. 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε 
από τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν το νησί µας από τις 1-12-2017 και για όσο χρονικό 
διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

7. Την αριθ. πρωτ. 5524/28-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί  κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων 
και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές 
(σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές 
καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη χρονική περίοδο του έτους 
2017 

8. Τις αριθ. πρωτ. 8610/27-3-2017, 9142/30-3-2017 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών 
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
10. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των 

υπηρεσιών του ∆ήµου      
                                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 

Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ∆. ΤΖΑΚΗ Ο.Ε., Α.Φ.Μ. 998594992, ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΡΑΓΚΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 
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1 10 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός- Εκσκαφέας ελαστικοφόρος 
µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150 HΡ 

h 45,00 28 1.260,00 

2 3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι 
και 100ΗΡ 

h 35,00 15 525,00 

3 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn  

h 35,00 18 630,00 

    Σύνολο: 2.415,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 579,60 

    Συνολική ∆απάνη: 2.994,60 

 
Στην ∆.Ε. Παλικής, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 057979648, ∆ΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 10 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε 
ισχύ από 95HΡ µέχρι και 150 HΡ 

h 45,00 11 495,00 

2 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn  

h 35,00 16 560,00 

    Σύνολο: 1.055,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 253,20 

    Συνολική ∆απάνη: 1.308,20 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως επόµενη Οικονοµική Επιτροπή. 
      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ:         Αλέξανδρος Παρίσης                                
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος.  
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                             
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

3) την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
   4)την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) την   αρίθµ.  657/ 4-12 -2017 απόφαση  ∆ηµάρχου         
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                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

  Εγκρίνει στο σύνολό της    την 657 / 4-12 -2017 απόφαση   ∆ηµάρχου που εκδόθηκε      για την   
απευθείας ανάθεση  µίσθωσης  ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις ) από την 1 ∆εκεµβρίου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  317  / 2017                                                                 Α∆Α: 6ΞΜΤΩΕ5-0∆Ω                  
ΘΕΜΑ : 18η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  
το 3 o θέµα ηµερήσιας διάταξης : «18η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος - Κατάρτιση σχεδίου 
αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  7-12-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου του 
Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

1. Μετά από την υπογραφή της αριθµ. 41122/29-11-2017 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών µε 
θέµα την επιχορήγηση του ∆ήµου µας µε το ποσό των 24.632,74 ευρώ για την εξόφληση 
υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής που έχουν καταστεί 
τελεσίδικες έως 31/07/2017 σύµφωνα µε το 3ο αίτηµα επιχορήγησης του ∆ήµου µας και 
προκειµένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες αποστολής δικαιολογητικών και 
καταστάσεων στο Υπουργείο, παρακαλούµε όπως: 

Α. εγκρίνετε την αποδοχή του ποσού των 24.632,74 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Β. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1219.05 µε τίτλο «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για 
την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής» µε το ποσό 
των 24.632,74 ευρώ. 
Γ. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µε το ποσό των 300,00 ευρώ. 
∆. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών 
αποφάσεων» µε το ποσό των 18.232,74 ευρώ. 
Ε. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και 
λοιπές αποζηµιώσεις» µε το ποσό των 6.100,00 ευρώ. 

2. Μετά από σχετικό αίτηµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την απόκτηση 
λογισµικού εκπόνησης στατικών µελετών, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία του 
Κ.Α. εξόδων 30.6266 µε τίτλο «Υποστήριξη λογισµικού ACE ERP eCM για την εκπόνηση 
µελετών» σε «Υποστήριξη λογισµικού για την εκπόνηση µελετών» και την ενίσχυσή του µε το 
ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

3. Ενόψει της λήξης του οικονοµικού έτους και ελέγχοντας τα απολογιστικά στοιχεία Κ.Α. 
Εξόδων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 20.6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 
οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» και διαµορφωµένη 
πίστωση 720.000,00 ευρώ µε το ποσό των 70.000,00 ευρώ 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6151.00 µε τίτλο «∆ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια ∆ΕΗ) 
από την είσπραξη τελών και φόρων» και διαµορφωµένη πίστωση 100.000,00 ευρώ, µε το 
ποσό των 17.000,00 ευρώ 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6151.01 µε τίτλο «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) ΤΑΠ 
_∆ΕΗ ΓΙΑ ΚΕ∆ΚΕ» και διαµορφωµένη πίστωση 58.000,00 ευρώ, µε το ποσό των 6.000,00 
ευρώ. 
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- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6515 µε τίτλο «Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών» και 
διαµορφωµένη πίστωση 17.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6311 µε τίτλο «Φόροι τόκων» και διαµορφωµένη πίστωση 
5.000,00 ευρώ, µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6516.02 µε τίτλο «Χρεολύσια δανείου Τράπεζας 
EUROBANK» και διαµορφωµένη πίστωση 179.000,00 ευρώ µε το ποσό των 100,00 ευρώ. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6516.01 µε τίτλο «Χρεολύσια δανείου Τράπεζας 
Πειραιώς» και διαµορφωµένη πίστωση 120.000,00 ευρώ, κατά 57.793,76 ευρώ 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6521.01 µε τίτλο «Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού- 
Τράπεζα Πειραιώς» και διαµορφωµένη πίστωση 4.500,00 ευρώ κατά 4.000,00 ευρώ. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6521.02 µε τίτλο «Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού 
EUROBANK» και διαµορφωµένη πίστωση 6.000,00 ευρώ κατά 3.900,00 ευρώ. 

4. Μετά από συνεργασία µε τους κατά τόπου αρµόδιους αντιδηµάρχους για την εξέταση των 
έργων και των αναγκών που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.22 µε τίτλο «Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 
γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 ∆.∆. Αργοστολίου» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 17.830,20 
ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7332.06 µε τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ∆.∆. 
ΠΟΡΟΥ» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.01 µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΣΑΤΑ» κατά 
12.830,20 ευρώ διότι µέχρι τέλος του οικονοµικού έτους δεν θα ολοκληρωθεί. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7321.02 µε τίτλο «Αντικατάσταση παραθύρων στο 
Πολιτιστικό Κέντρο "ΠΑΝΑΊΤ ΙΣΤΡΑΤΙ" στα Φαρακλάτα» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 
4.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7322.01 µε τίτλο «Αντικατάσταση σιντριβανιού Κεντρικής 
Πλατείας Φαρακλάτων» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.20 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
παιδικών χαρών ∆.Κ. Φαρακλάτων» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.23 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών 
περίφραξης (κάγκελων) Πλατείας Αγκώνα» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 1.951,76 ευρώ 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7332.18 µε τίτλο «Περίφραξη πλατείας ΤΚ Αγκώνα» και 
διαµορφωµένη πίστωση 1.951,76 ευρώ. 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο 
ποσό των 28.624,91 ευρώ. 

 Αργοστόλι 07/12/2017 
Ο συντάξας                                                                                                      Ο Προϊστάµενος 

Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                                 Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  τις παραγράφους 1 & 2 και συµπληρώνει ότι  υπάρχει η 
αναγκαιότητα για να γίνουν τα έργα της παραγράφου 4 δεν τα ψηφίζει όµως διότι θα γίνουν  µε 
απευθείας αναθέσεις. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –

Παπαναστασάτος Γεράσιµος   και Κωνσταντάκης Άγγελος.. 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 
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•    την  υπ αρίθ 250634/16 /13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 18ης  τροποποίησης του Τεχνικού 
Προγράµµατος -Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   318/ 2017                                                                  Α∆Α: ΨΦΓ8ΩΕ5-ΗΗΦ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης  « 
Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου» 

 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη 

το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 

ανάθεση της µελέτης  « Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου  Ληξουρίου»θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 37791/28-11-2017 διαβιβαστικό  

του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού κ. ∆ηµητρίου Στουπά ο οποίος διαβιβάζει 
συνηµµένο προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το ταυτάριθµο Πρακτικό για το 
εν λόγω θέµα που αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση ως έχει   του παραπάνω 1ου Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού 

(ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών 
προσφορών) για την Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή  πρώην ∆ηµαρχείου  Ληξουρίου» 
Προϋπολογισµού  74.052,02  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) .  

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την 66 /2017  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί έγκρισης φακέλου  δηµόσιας σύµβασης 
της µελέτης) . 
3) Την  219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3 )περί κατάρτισης των  
όρων δηµοπράτησης) 
4)Το µε αρίθµ. πρωτ. 37791/28-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ.  37791/28-11-2017 Πρακτικό (ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών) για την 
Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή πρώην ∆ηµαρχείου Ληξουρίου » Εκτιµώµενης αξίας  74.052,02 
€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)   

2. Σύµφωνα µε το παραπάνω Πρακτικό η  βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 
διαγωνιζοµένων σχηµάτων όπως παρακάτω:  

 
Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς (UΤ.Π.) 

Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

UΤ.Π. 

1 

«ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - 

ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ε.Π.Ε.» 

 

UΤ.Π.= (Κ1 x 0,30 + Κ2 x 0,40 + Κ3 x 0,30) =  

=(70 x 0,30 + 75 x 0,40 + 70 x 0,30) = 
72 



 1563 

 

 

 

2. 

«ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - 

ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – 
ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  
ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. 

«MRA 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η - 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ 
του ΚΩΝ/ΝΟΥ» 

 

UΤ.Π.= (Κ1 x 0,30 + Κ2 x 0,40 + Κ3 x 0,30) =  

=(70. x 0,30 + 80 x 0,40 + 70 x 0,30) =  
74 

 

 

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες . 
4.Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης 
όπως καταρτίσθηκε  µε την 219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΓΟΦΩΕ5-9 Α3). 

    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                  
                                                                     Σοφία Γαρµπή   
                                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 

 


